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OS MELHORES CURSOS PARA SEU APRIMORAMENTO PROFISSIONAL

Lateralização e
Zigomático

Dr. Vanderlim
Branco Camargo

Reabilitação em
Prótese Tipo Protocolo

Dra. Fernanda
Werneck

Curso de Lentes de
Contato Cerâmica

Dr. Gustavo
Greco

Especialização em
Implantodontia

Dr. Eduardo
Wayhs Matte

Especialização em
Prótese Dentária

Dr. Éderson
A.G. Betiol

Cirurgia Reconstrutiva
e Manipulação Tecidual
Periimplantar

Dr. Marcelo
Pereira Nunes

Cirurgia Reconstrutiva
e Manipulação Tecidual
Periimplantar

Dr. Arnaldo Felício
Jamariqueli

Cirurgia Reconstrutiva
e Manipulação Tecidual
Periimplantar

Dr. Luis Fernando
Pereira Nunes

Toxina Botulínica e
Preenchimento

Dr. João Macedo

Curso de Cirurgia
Guiada

Dr. César
 Oleskovicz

Especialização em
Ortodontia

Dr. Helio Gomes
da Silva

Curso de Técnicas
de Estratificação

Dr. Rodrigo
Ehlers Ilkiu

Curso de Técnicas
de Estratificação

Dra. Camila
Centenaro

Curso de Li�ing com
Fios de Sustentação
Facial

Dra. Bruna
Zanetti

Curso de Li�ing com
Fios de Sustentação
Facial

Dra. Manuela
Bafini

Curso de Li�ing com
Fios de Sustentação
Facial

Dra. Silvana
Ortega



0 800 600 6069



INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: (48) 3025.2400 | (48) 3028.2435
ipeno@ipeno.com.br | secretaria@ipeno.com.br | www.ipeno.com.br

DIFERENCIAIS

muito
tecnologia
para você

CEREC BLUECAM

Através do CEREC Bluecam, a prótese, a restauração, a faceta ou a coroa é feita 
em minutos em um bloco de cerâmica, esculpido por um equipamento de alta 
precisão, que recebe as informações através de um moderno so�ware a partir 
das imagens obtidas com uma câmera de alta resolução.

MUITA PRÁTICA
CLÍNICA

Após a parte teórica, os alunos passam para a 
etapa clínica sob supervisão do professor, 
onde irão aplicar as técnicas ministradas em 
aula. A diversidade de casos reais vivenciadas 
pelos alunos contribui para maior assimilação 
das técnicas apresentadas.

AGENDAMENTO DE CONSULTAS

O IPENO mantém a estrutura de agendamento de consultas dos pacientes aos alunos. Assim, eles 
não perdem tempo em agendar e confirmar, bem como todo o procedimento burocrático exigido 
no atendimento odontológico. Os alunos se concentram apenas em aprender.

INFRAESTRUTURA
COMPLETA

Laboratórios e auditório com datashow,
  sistema de som e microfone;
Laboratórios com terminais de baixa rotação;
Central de esterilização;
Estrutura de radiologia.

TOMÓGRAFO

O IPENO conta com um moderno tomógrafo para 
agilizar o tratamento dos pacientes dos alunos. 
Os exames são feitos rapidamente de forma 
precisa e online, agilizando o diagnóstico e o 
tratamento, uma vez que os pacientes não 
precisam se deslocar para outro lugar.



Inscrição no balcão: 
R$ 250 de matrícula + 24x R$ 1.700,00
Pagto à vista ou parcelado com dinheiro/cheque. 
Consulte outras formas de pagto.

Matricule-se até 20.06 e ganhe R$100 de 
desconto na matrícula! Aproveite!

INÍCIO EM
20.07.2016

CARGA HORÁRIA
1125 horas/aula

4ª e 5ª das 8h às 12h e 14h às
18h; 6ª das 8h às 12h e 14h às 
21h; Sábado das 8h às 13h

Curso de Especialização em

Aulas mensais / 23ª turma

IMPLANTODONTIA

OBJETIVO DO CURSO

Despertar no aluno o interesse pela pesquisa cientifica e 
gerar uma visão abrangente da implantodontia baseada 
em evidencias clinicas experimentais, além de desenvolver 
visão de planejamento completo de reabilitações bucais e 
suas implicações sistêmicas.

PROGRAMA

DIFERENCIAIS DO IPENO

Professores com doutorado e mestrado nas áreas 
específicas e com vasta experiência;
Vários sistemas de implantes;
Muito atendimento clínico;
Planejamento virtual de todos os casos;
Tomógrafo na Instituição;
Foco na periodontia estética;
Cirurgia de implante zigomático em hospital;
Cirurgia guiada;
Hands On de todos os sistemas utilizados no curso.

CORPO DOCENTE

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: (48) 3025.2400 | (48) 3028.2435
ipeno@ipeno.com.br | secretaria@ipeno.com.br | www.ipeno.com.br

Estudo de caso: manipulação tecidual

Utilize o leitor de 
QR Code do seu
celular e acesse

mais informações.

Ensino Básico em Implantodontia; Técnica Cirúrgica 
em Implantodontia; Cirurgias Avançadas em 
Implantodontia; Prótese Sobre Implantes; Clínica. 
Árena conexa: Emergência Médica em Odontologia; 
Didática e Prática do Ensino Superior; Métodos e 
Técnicas.
Área complementar: Ética e Legislação 
Odontológica; Metodologia; Bioética.

Dr. Eduardo Wayhs Matte
Coordenador e professor
Mestre em Periodontia (USP) e 
Especialista em Implantodontia

Dr. Fernando Luiz Kaesemodel Hoppe
Mestre em Periodontia (SL Mandic), Especialista em 
Implantodontia e Pós Graduado em Prótese Dentária (USP)

Dr. Nivaldo Rodrigues Medeiros
Especialista em Implantodontia (Estácio de Sá) e Especialista 
em Prótese Dentária (IPENO)

Dra. Karla Nunes Teixeira
Especialista em Implantodontia (UNICASTELO/SP) e Mestre 
em Odontologia (UFSC)

Dr. Eduardo Meurer
Mestre e Doutor em CTBMF/PUCRS e Especialista em 
Radiologia Odontológica (UFSC)

PROFESSORES CONVIDADOS:

Dr. Vanderlim Branco Camargo
Especialista em Implantodontia (ABENO/SP)

Dr. Nelson Trentini
Especialista em Implantodontia (USP)

prático teóricolaboratorial



Curso de Especialização em

Aulas mensais / 15ª turma

ORTODONTIA

OBJETIVO DO CURSO

Fornecer uma formação especializada em Ortodontia 
baseada em fundamentos científicos comprovados e em 
recentes pesquisas realizadas no cenário ortodôntico 
mundial, visando tratamento eficaz, segundo os aspectos 
estáticos, estéticos, ortopédicos e funcionais.

PROGRAMA

Diagnóstico Radiográfico em Ortodontia; Oclusão
Funcional; Cefalometria Básica; Documentação
Ortodôntica; Diagnóstico e Planejamento em Ortodontia; 
Biomecânica Ortodôntica; Tratamento Ortodôntico 
Preventivo; Tratamento Ortodôntico Interceptivo e 
corretivo; Clínica em Ortodontia.
Área conexa: Desenvolvimento da Oclusão; Radiologia; 
Técnicas Ortopédicas Funcionais; Emergência Médica em 
Odontologia.
Area complementar: Ética e Legislação Odontológica; 
Metodologia; Bioética.

DIFERENCIAIS DO IPENO

Ortodontia estética na finalização dos casos;
Professores com mais de 10 anos de docência;
Mecânica Ortodôntica (fundamentos atualizados);
Emprego do microparafuso na ortodontia e ortopedia;
Ortopedia mecânica e funcional dos maxilares;
Técnica de planas, ativadores, bionatores, Simões  
network, HGS II e III;
Aparelho de protração mandibular (APM) e ortopédico 
fixo (AOFix I, II, III e interações);
Ortodontia lingual;
Oclusão funcional (ajuste oclusal funcional);
Finalização e Estabilização dos casos;
Ênfase em prática clínica.

CORPO DOCENTE

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: (48) 3025.2400 | (48) 3028.2435
ipeno@ipeno.com.br | secretaria@ipeno.com.br | www.ipeno.com.br

Dr. Alfenus Marcial Souza de Faria
Mestre e Especialista em Ortodontia e Ortopedia Facial e Especialista 
em Radiologia e Imaginologia

Dra. Nara Cristina Alves Camarana
Mestre em Ortodontia, Especialista em Ortopedia Funcional dos 
Maxilares, Especialista em Ortodontia, e Especialista em ATM

Dr. Adilson Landa José
Especialista em Ortodontia, Pós graduado em Cirurgia Oral Menor 

Dr. Ricardo K. Philippi
Especialista em Ortodontia, Pós graduado em Ortopedia Funcional dos 
Maxilares e Especialista em Dentística Restauradora

Dr. Caiane Fernanda Petry
Especialista em Ortodontia

Dr. Helio Gomes da Silva
Coordenador e professor
Doutor em Odontologia (UNITAU-SP), Mestre
e Especialista em Ortodontia e Ortopedia Facial, 
Especialista em Ortopedia Funcional dos Maxilares

prático teóricolaboratorial

Inscrição no balcão com parcelamento! 
R$ 250 de matrícula + 36x R$ 1.700,00
R$ 250 de matrícula + 42x R$ 1.457,14
R$ 250 de matrícula + 48x R$ 1.402,50
Pagto à vista ou parcelado com dinheiro/cheque. 
Consulte outras formas de pagto.

Matricule-se até 20.08 e ganhe R$100 de 
desconto na matrícula. Aproveite!

INÍCIO EM
19.09.2016

DURAÇÃO
36 meses

Quinta-Feira a Sábado,
das 8h às 12h e 
das 14h às 18h

Utilize o leitor de 
QR Code do seu
celular e acesse

mais informações.



INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: (48) 3025.2400 | (48) 3028.2435
ipeno@ipeno.com.br | secretaria@ipeno.com.br | www.ipeno.com.br

Inscrição no balcão: 
R$ 250 de matrícula + 24x R$ 1.500,00
Pagto à vista ou parcelado com dinheiro/cheque. 
Consulte outras formas de pagto.

Matricule-se até 08.08 e ganhe R$100 de 
desconto na matrícula! Aproveite!

Utilize o leitor de 
QR Code do seu
celular e acesse

mais informações.

INÍCIO EM 
08.09.2016

CARGA HORÁRIA
864 horas/aula

5ª e 6ª das 8h às
12h e 14h às 19h;
Sábado das 8h às 13h

Curso de Especialização em

PRÓTESE DENTÁRIA

DIFERENCIAIS

PROGRAMA

OBJETIVO DO CURSO

Aulas mensais / 13ª turma

laboratorial teóricoprático

Capacitar o cirurgião-dentista a realização de reabilitações 
orais, desde casos unitários a casos complexos, visando à 
devolução da estética e da funcionalidade.

Prótese Sobre Implante (Unitárias, Múltiplas e Protocolo); 
Prótese Fixa (Unitárias, Múltiplas e Coroa); Próteses Metal 
Free (Facetas, Lentes de Contato, Inlays, Onlays); Prótese 
Removível (Convencional e com Attachment); Prótese 
Total; Oclusão; Disfunção Crânio-Cervico-Mandibular.
Área Conexa: Anatomia; Biossegurança; Dentística 
Restauradora; Emergências Médicas em Odontologia; 
Endodontia; Estomatologia; Fisiologia; Histologia; 
Materiais Dentários; Odontopediatria; Ortodontia; 
Periodontia; Radiologia e Terapêutica.
Área Complementar: Ética e Legislação Odontológica; 
Metodologia do Trabalho Científico e Bioética.

CORPO DOCENTE

Dr. Guilherme Berger
Doutor em Dentística (PUC-PR), Mestre em Odontologia (USP-SP) 
e Especialista em Periodontia (UEPG)

Dr. Fabio Zandona Cunha
Especialista em Prótese Dentária (SOEPAR), Especialista em 
Odontologia do Trabalho (ABO-PR)

Dr. Marcelo de Freitas Hayashida
Mestre em Prótese Dentária (SL Mandic - Campinas) e 
Especialista em Prótese (AMO-PR)

Mais professores convidados

Dr. Éderson A. G. Betiol
Coordenador e professor
Doutor e Mestre em Prótese Dentária (USP-SP); 
Especialista em Prótese (USP-SP)
Professor de Prótese Fixa (UFPR)

Professores Mestres e Doutores com vasta 
experiência clínica;
Teoria e prática em todas as áreas da prótese 
(Fixa, Removível, Total, Sobre Implantes, Oclusão);
Coroas Metal Free, Facetas e Lentes de Contato;
Possibilidade de confecção de próteses 
confeccionadas pelo sistema CAD-CAM dentro do 
curso: preparo, moldagem digital e instalação no 
mesmo dia;
Fotografia e Planejamentos Digitais.



Curso Intensivo de

OBJETIVO DO CURSO

Apresentar a filosofia de preparos minimamente invasivos 
para a confecção de reabilitação estética do sorriso, de 
forma ultra conservadora! Capacitar os alunos a 
desenvolver as muralhas guias de preparos, preparos dos 
dentes, moldagens de alta performance, conhecimento 
sobre tratamento de superfície das cerâmicas e dentes 
envolvidos, cimentação cromática e conceitos envolvidos 
na seleção de cor e mapeamento cromático.

PROGRAMA

Curso de 16 horas aula, sendo 8 horas 
teóricas e 8 horas práticas;
Hands on de todos os procedimentos para preparo, 
moldagem e cimentação de lentes de contato ultra 
conservadores;

CORPO DOCENTE

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: (48) 3025.2400 | (48) 3028.2435
ipeno@ipeno.com.br | secretaria@ipeno.com.br | www.ipeno.com.br

Inscrição no balcão: R$ 150 de matrícula + R$ 1.200,00
Pagto à vista com dinheiro/cheque. Consulte outras formas de pagto.

Inscrição on line: 10x de R$ 163,54 no cartão de crédito
Total parcelado R$ 1.635,40 ou R$ 1.485,00 à vista ( juros de 1,99% a.m.)

matricule-se até 31.09 e ganhe R$50 de desconto na matrícula!

matricule-se online e pague em até 10x no cartão de crédito!

CURSO EM
31.10 E 01.11.2016

CARGA HORÁRIA
16 horas/aula

Segunda e
Terça-Feira

Utilize o leitor de 
QR Code do seu
celular e acesse

mais informações.

LENTES DE
CONTATO CERÂMICA

Dr. Gustavo Greco
Doutor em Odontologia; Mestre e 
Especialista em Prótese; Autor do 
livro: Odontologia de alta 
performance: Laminados 
cerâmicos ultra conservadores.

2ª turma

laboratorial teórico

(48) 3028-6333 / 3223-0333
Rua General Bittencourt, 498

Centro - Florianópolis - SC / 88020-100



Inscrição no balcão: R$ 150 de matrícula + R$ 3.200,00
Pagto à vista com dinheiro/cheque. Consulte outras formas de pagto.

Inscrição on line: 10x de R$ 405,82 no cartão de crédito
Total parcelado R$ 4.058,20 ou R$ 3.685,00 à vista ( juros de 1,99% a.m.)

matricule-se até 11.06 e ganhe R$50 de desconto na matrícula!

matricule-se online e pague em até 10x no cartão de crédito!

CURSO EM
11 a 13.07.2016

CARGA HORÁRIA
30 horas/aula

2ª a 4ª das 8h às 
12h e 13h às 19h

Curso de

TOXINA BOTULÍNICA
E PREENCHIMENTO

NA ODONTOLOGIA

PROGRAMA

Eletrofisiologia; Anatomia e fisiologia da ATM e dos
músculos faciais; Anatomia e anestesiologia do nervo
trigêmio; Histologia da Epiderme e da Derme; Aspectos 
relevantes sobre a estética facial; Histórico, tipos e indicações 
dos Preenchimentos; Tipos de Preenchimentos Biodegradáveis e 
Não-biodegradáveis; Diferentes técnicas de aplicação dos 
preenchimentos; Indicações e contra-indicações dos 
preenchimentos; Histórico, ação, contra-indicações e indicações 
do uso da Toxina; Botulínica; Tipos e formas de diluição das 
toxinas Botulínicas; Reações adversas da Toxina Botulínica e dos 
Preenchimentos: como prevenir e tratá-las; Tratamentos com 
preenchimentos: lábios (aumento de volume, filtro e contorno), 
melhora do ângulo nasolabial, comissuras labiais, sulco 
nasolabial, queilite angular, etc; Tratamentos da toxina em 
diferentes especialidades: DTM, Cirurgia buco-maxilo-facial, 
periodontia, dentística, ortodontia, implantodontia, etc. Como: 
DTM - aderência de disco menor, dores musculares e articulares 
(provocadas pela hiperatividade dos músculos mastigatórios); 
Prevenção de desgastes em dentes, próteses, implantes em 
pacientes com bruxismo; Reduzir hipertrofia de masseter e/ou 
temporal; Acelerar tratamento ortodôntico em pacientes 
braquicefálicos; Minimizar recidivas pós-cirurgia ortognática em 
pacientes braquicefálicos e/ou após grandes movimentações; 
Cefaléia tensional (frontal, glabela, temporal); Distonias faciais 
(tics); Sorriso gengival; Seqüela de paralisia facial; Sialorréia, etc.

DIFERENCIAIS DO IPENO

Palestrante com ampla experiência teórico-prática;
Utiliza a toxina botulínica desde 1996 e 
ministra cursos e palestras desde 1998;
Revisão em modelos anatômicos e em crânios secos 
sobre nervo trigêmio, músculos da mastigação e 
cutâneos da face;
Prática em simuladores e em manequins;
Prática em pacientes realizadas pelos alunos.

CORPO DOCENTE

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: (48) 3025.2400 | (48) 3028.2435
ipeno@ipeno.com.br | secretaria@ipeno.com.br | www.ipeno.com.br

Utilize o leitor de 
QR Code do seu
celular e acesse

mais informações.

Exemplos de aplicação 
de Toxina Botulínica
para correção facial

7ª turma

Dr. João Macedo
Doutor em Laser em Odontologia (UFBA/UFPB),
Mestre e Especialista em Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofacial (Universidade Pierre et Marie Curie VI - 
Paris, França), Especialista em Disfunção Têmporo 
Mandibular e Dores Oro-Faciais (CFO)

prático teórico



Inscrição no balcão: R$ 150 de matrícula + R$ 1.500,00
Pagto à vista com dinheiro/cheque. Consulte outras formas de pagto.

Inscrição on line: 10x de R$ 199,88 no cartão de crédito
Total parcelado R$ 1.998,80 ou R$ 1.815,00 à vista ( juros de 1,99% a.m.)

matricule-se até 18.06 e ganhe R$50 de desconto na matrícula!

matricule-se online e pague em até 10x no cartão de crédito!

CURSO EM
18 E 19.07.2016

CARGA HORÁRIA
13 horas/aula

2ª das 9h às 13h 
e 14h às 18h; 
3ª das 9h às 13h

Credenciamento em

OBJETIVO DO CURSO

Apresentar a filosofia de preparos minimamente 
invasivos para instalação de implantes.

PROGRAMA

Histórico da Cirurgia Guiada;
Preparo do paciente para CG;
Planejamento no so_ware Dentalslice;
Técnica Cirúrgica para CG;
Conceito Kit Raptor em manequim;
Hands-on do so�ware Dentalslice;
Hands-on do kit Raptor em manequim.

DIFERENCIAIS

Compatível com todos os sistemas de implantes;
Acompanhamento de cirurgia Demonstrativa ao vivo;
Utilização das técnicas mais avançadas.

CORPO DOCENTE

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: (48) 3025.2400 | (48) 3028.2435
ipeno@ipeno.com.br | secretaria@ipeno.com.br | www.ipeno.com.br

Utilize o leitor de 
QR Code do seu
celular e acesse

mais informações.

CIRURGIA GUIADA
2ª turma

Dr. Cesar Oleskovicz
Especialista em Cirurgia e 
Traumatologia Bucomaxilofacial; 
Mestre em Biotecnologia pela 
Universidade Católica de Brasilia

laboratorial demonstrativo teórico



REABILITAÇÃO
EM PRÓTESE 

TIPO PROTOCOLO
BRANEMARK

Inscrição no balcão: R$ 150 de matrícula + R$ 850,00
Pagto à vista com dinheiro/cheque. Consulte outras formas de pagto.

Inscrição on line: 10x de R$ 121,14 no cartão de crédito
Total parcelado R$ 1.211,40 ou R$ 1.100,00 à vista ( juros de 1,99% a.m.)

matricule-se até 05.07 e ganhe R$50 de desconto na matrícula!

matricule-se online e pague em até 10x no cartão de crédito!

CURSO EM
05 e 06.08.2016

CARGA HORÁRIA
16 horas/aula

Sexta-Feira
e Sábado

Curso de Imersão

OBJETIVO DO CURSO

Abordar de forma didática o passo a passo completo, do 
planejamento à execução das próteses do tipo Protocolo 
Branemark, através da reabilitação sobre diferentes 
técnicas cirúrgicas (implantes convencionais, all-on-four e 
implantes zigomáticos), capacitando até profissionas que 
nunca fizeram um protocolo a executarem a reabilitação 
com previsibilidade de resultado estético e funcional e 
satisfazendo à expectativa do paciente.

Teórico: Introdução e classificação das 
reabilitações totais; Gengiva artificial x natural; 
Protocolo básico de fotografia; Análise extra e intraoral; 
Planejamento reverso:  estético/funcional e 
cirúrgico/protético; Guia multifuncional – funções e 
confecção; Definição do número de implantes e 
componentes; Carga imediata x tardia; Confecção da 
barra; Seleção, montagem e prova dos dentes; 
Instalação, passividade e ajustes oclusais; Discussão 
interativa de casos clínicos; Coquetel de encerramento e 
entrega dos certificados;

Prático: Noções práticas de fotografia para 
planejamento e comunicação com laboratório;Seleção 
dos dentes; Seleção da técnica de moldagem; Passo a 
passo da instalação e união dos transferentes e 
moldagem com guia multifuncional.

PROGRAMA

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: (48) 3025.2400 | (48) 3028.2435
ipeno@ipeno.com.br | secretaria@ipeno.com.br | www.ipeno.com.br

Utilize o leitor de 
QR Code do seu
celular e acesse

mais informações.

laboratorial

Estudo de caso realizado pela Dra. Fernanda Werneck

CORPO DOCENTE

Dra. Fernanda Werneck
Especialista em Prótese Dentária
Profª convidada da Especialização em 
Implantodontia – IPENO; Mais de 15 anos de 
experiência em reabilitações protéticas complexas.

TPD. Julio Amorim

1ª turma

teórico



Inscrição no balcão: R$ 150 de matrícula + 3x R$ 1.200,00
Pagto à vista com dinheiro/cheque. Consulte outras formas de pagto.

Inscrição on line: 10x de R$ 454,27 no cartão de crédito
Total parcelado R$ 4.542,70 ou R$ 4.125,00 à vista ( juros de 1,99% a.m.)

matricule-se até 03.09 e ganhe R$50 de desconto na matrícula!

matricule-se online e pague em até 10x no cartão de crédito!

CURSO EM
03, 04 E 05.10.2016

CARGA HORÁRIA
24 horas/aula

Segunda, Terça
e Quarta-feira

Curso de Imersão em

PROGRAMACORPO DOCENTE

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: (48) 3025.2400 | (48) 3028.2435
ipeno@ipeno.com.br | secretaria@ipeno.com.br | www.ipeno.com.br

Utilize o leitor de 
QR Code do seu
celular e acesse

mais informações.

CIRURGIA
RECONSTRUTIVA E

MANIPULAÇÃO TECIDUAL
PERIIMPLANTAR

Dr. Marcelo Pereira Nunes
Prof. Coord. do Curso de Cirurgia Plástica Periodontal 
e Periimplantar - CETAO - São Paulo; Especialista em 
Periodontia - São Leopoldo Mandic; Especialista em 
Implantodontia - NEC/APCD Araçatuba;  Mestre em 
Implantodontia - Universidade São Leopoldo Mandic - 
Campinas - SP

Dr. Luis Fernando Pereira Nunes
Professor do Curso de Cirurgia Plástica Periodontal e 
Periimplantar - CETAO - São Paulo; Especialista em 
Periodontia - São Leopoldo Mandic; Especialista em 
Implantodontia - NEC/APCD Araçatuba

Dr. Arnaldo Felício Jamariqueli
Mestre em Implantodontia - Universidade São Leopoldo 
Mandic - Campinas - SP; Especialista em Marketing pelo 
Mackenzie; Prof. do Curso Avançado em Cirurgia 
Plástica Periodontal e Periimplantar - CETAO; Prof. 
assistente do Curso de Especialização em Periodontia  - 
Universidade São Leopoldo Mandic - SP

Apresentação conteúdo programático 
perio-implantodontia; otimização do tratamento 
periodontal: exame clínico, diagnóstico e 
planejamento; princípios cirúrgicos aplicados às 
cirurgias plásticas periodontais e periimplantares; 
áreas doadoras de enxertos de tecido mole; hands on 
de princípios cirúrgicos em manequins específicos: 
abordagem em áreas doadoras para coleta dos 
enxertos (incisões e suturas). 

Aumento da faixa de mucosa ceratinizada - enxerto 
gengival livre; classificações e reconstruções do 
rebordo alveolar com tecido mole - enxerto de tecido 
conjuntivo subepitelial; condicionamento tecidual 
para a reconstrução da papila; técnicas não cirúrgicas - 
interdisciplinaridade; hands on de enxerto gengival 
livre e reconstrução do rebordo. 

Técnicas de preservação de rebordo com finalidade 
implantodôntica; compreensão e racionalização do 
uso dos biomateriais; implantes imediatos em áreas 
estéticas; procedimentos reconstrutivos: da 
explantação à implantação; hands on de reconstrução 
alveolar.

1ª turma

laboratorial teórico



Inscrição no balcão: R$ 150 de matrícula + R$ 1.200,00
Pagto à vista com dinheiro/cheque. Consulte outras formas de pagto.

Inscrição on line: 10x de R$ 163,54 no cartão de crédito
Total parcelado R$ 1.635,40 ou R$ 1.485,00 à vista ( juros de 1,99% a.m.)

matricule-se até 04.09 e ganhe R$50 de desconto na matrícula!

matricule-se online e pague em até 10x no cartão de crédito!

CURSO EM
04 E 05.10.2016

CARGA HORÁRIA
24 horas/aula

2ª a 4ª das 8h às 
12h e 14h às 18h

Curso de Atualização em

ESTRATIFICAÇÃO
DE RESINA

 COMPOSTA

OBJETIVO DO CURSO

Capacitar o profissional ao uso das resinas compostas em 
restaurações de dentes posteriores e anteriores, 
abordando diferentes técnicas restauradoras, que 
proporcionam adequada anatomia dental.

PROGRAMA

CORPO DOCENTE

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: (48) 3025.2400 | (48) 3028.2435
ipeno@ipeno.com.br | secretaria@ipeno.com.br | www.ipeno.com.br

Utilize o leitor de 
QR Code do seu
celular e acesse

mais informações.

2ª turma

Dr. Rodrigo Ehlers Ilkiu
Doutorando em Dentística Restauradora – UnG; 
Mestre em Dentística Restauradora – UnG; Professor 
de Prevenção Terapêutica dos Tecidos Duros dos 
Dentes I, II e III e Diagnóstico V – Unoesc; Professor nos 
cursos de Especialização em Dentística, Estética 
Avançada e Intensivos em Escultura Dental com 
Resinas Compostas – ILAPEO

Dra. Camila Centenaro
Especialista em Dentística – UFPR; Professora 
auxiliar do curso de Estética Avançada - IPENO

Conhecimento dos materiais e instrumentais para 
restaurações em dentes posteriores e anteriores;
Classificação das resinas compostas e, abordagem 
das marcas comerciais na estratificação das camadas; 
Uso de corantes e opacificadores; 
Estratificação em dentes posteriores e anteriores; 
Sequência de acabamento e polimento de 
restaurações de resina compostas em dentes 
posteriores e anteriores; 
Restaurações classe I e II; 
Restauração classe IV e dentes escurecido.

laboratorial teórico

Estudo de caso:
antes e depois 



Curso Máster de Imersão em

CIRURGIA DE
LATERALIZAÇÃO DO

NERVO ALVEOLAR

OBJETIVO DO CURSO

Capacitar os alunos a tratar mandíbula posterior atrófica 
com implantes dentários de forma previsível. 

Pré requisito: ser especialista em implantes com 
experiência em enxertos ósseos.

ESTUDO DE CASO REAL 
DE  LATERALIZAÇÃO :

PROGRAMA

1º dia: teoria, prática em manequim
              e cirurgia demonstrativa
2º dia: aula prática – Cirurgias
3º dia: aula prática – Cirurgias

DIFERENCIAIS DO IPENO

Professor com 17 anos de experiência;
Mais de 500 pacientes tratados;
Planejamento virtual das cirurgias (prévio ao 
procedimento).

CORPO DOCENTE

1

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: (48) 3025.2400 | (48) 3028.2435
ipeno@ipeno.com.br | secretaria@ipeno.com.br | www.ipeno.com.br

Inscrição no balcão: R$ 150 de matrícula + R$ 3.000,00
Pagto à vista com dinheiro/cheque. Consulte outras formas de pagto.

Inscrição on line: 10x de R$ 381,59 no cartão de crédito
Total parcelado R$ 3.815,90 ou R$ 3.465,00 à vista ( juros de 1,99% a.m.)

matricule-se até 20.09 e ganhe R$50 de desconto na matrícula!

matricule-se online e pague em até 10x no cartão de crédito!

CURSO EM 
20, 21 e 22.10.2016

CARGA HORÁRIA
26 horas/aula

5ª e 6ª das 8h às 12h 
e 14h às 21h; Sábado 
das 8h às 12h

Utilize o leitor de 
QR Code do seu
celular e acesse

mais informações.

PROFESSOR AUXILIAR

Dr. Fernando Sartori Thies
Especialista e Mestre em Implantodontia

Dr. Vanderlim Branco Camargo
Coordenador e professor
Especialista em Implantodontia ABENO SP; Mais de 
19 mil implantes realizados; Professor do curso de 
Especialização em Implantodontia IPENO, ITI Member

RX panorâmico pós-cirurgia de lateralização 
de nervo alveolar bilateral.

2 RX panorâmico pós-instalação das próteses.

3 Resultado final da reabilitação da mandíbula 
posterior atrófica. Um ótimo resultado 
funcional e estético com preservação dos seis 
dentes anteriores saudáveis.

12ª turma

laboratorial prático teórico



INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: (48) 3025.2400 | (48) 3028.2435
ipeno@ipeno.com.br | secretaria@ipeno.com.br | www.ipeno.com.br

CURSOS PARA O SEU
APERFEIÇOAMENTO

PROFISSIONAL

Credenciamento de

SISTEMA DAMON: BIOMECÂNICA
PROGRAMA

Filosofia DAMON - DAMON SYSTEM;
Biomecânica ortodôntica com os arcos Titanium 
Niobium da ORMCO fundamentada na Correção do 
Plano Oclusal e da Dimensão vertical posterior;
Colagem Indireta e Direta;
Smile Arch - Damon Smile - Brace Li� E�ect;
Over Lay - Expansão dos Arcos;
Apresentação e discussão de Casos Clínicos concluídos.

Dr. Helio Gomes da Silva
Coordenador e professor
Doutor em Odontologia (UNITAU-SP), Mestre
e Especialista em Ortodontia e Ortopedia Facial, 
Especialista em Ortopedia Funcional dos Maxilares

CURSO EM 
01 e 02.07.2016

Este curso foi formulado para compartilhar com Dentistas, 
Protéticos e equipe um protocolo que fortalece as habilidades 
de diagnóstico estético extra e intra oral e avaliação estrutural, 
fornecendo as ferramentas e linguagem necessárias para uma 
comunicação interdisciplinar mais efetiva. 

Curso de Atualização em 

DIGITAL SMILE DESIGN
OBJETIVO

CURSO EM 
15 e 16.12.2016

Curso Básico de

OBJETIVO

Este curso aborda o conhecimento e o emprego de técnicas 
minimamente invasivas utilizando fios de sustentação 
absorvíveis e não absorvíveis existentes no mercado atual.

LIFTING COM FIOS DE SUSTENTAÇÃO FACIAL
CURSO EM 
28 e 29.11.2016



Estudo de Caso

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: (48) 3025.2400 | (48) 3028.2435
ipeno@ipeno.com.br | secretaria@ipeno.com.br | www.ipeno.com.br

PLANEJAMENTO 
EXECUTADO EM CAD-CAM 

(SCANNER STRAUMANN 
CARES)

Uma das características da odontologia contemporânea é 
a constante busca por métodos de tratamento que aliem 
resultados estéticos e duradouros com facilidade de 
execução e economia de tempo, tanto para o profissional 
quanto o paciente. O progresso tecnológico advindo dos 
mais diversos campos da ciência vem sendo 
gradativamente incorporado na área odontológica para o 
desenvolvimento de tais métodos, especialmente no 
campo da prótese dentária.

Neste contexto, uma tecnologia denominada CAD-CAM 
vem ganhando protagonismo e provocando uma revolução 
em termos de qualidade na fabricação de restaurações 
dentárias indiretas (por exemplo, coroas totais e as facetas 
laminadas) confeccionadas em laboratório de prótese.

O termo CAD-CAM vem do inglês Computer Aided Design - 

Computer Manufacturing, que traduzido para o português 
significa desenho assistido por computador. Com esse 
sistema, as restaurações indiretas podem ser planejadas e 
fabricadas com auxílio de computador, eliminando o caráter 
artesanal desse processo que anteriormente era realizado 
exclusivamente por um técnico em prótese dental.

O CAD-CAM representa, portanto, uma associação de 
conhecimentos de informática e engenharia com as 
necessidades da clínica odontológica, no qual o desenho de 
uma restauração indireta é transferido para um computador 
seguido da sua confecção por uma máquina de fresagem, 
atuando como uma espécie de impressora 3D. Utilizando-se 
essa tecnologia é possível trabalhar com diferentes materiais 
como cerâmica, resinas reforçadas, titânio, ligas metálicas 
preciosas e não preciosas.

Paciente J.M.G., 55 anos. Situação
Clínica Inicial

Cirurgia para Instalação de 4
Implantes BL Straumann

Planejamento Executado no Scanner
STraumann Cares em Relação a prótese

provisória

Vista Oclusal Avaliação da futura Barra fresada
em relação aos implantes

Planejamento em relação ao tecido
gengival

Prova da barra Trabalho Protético Concluído Caso Clínico Concluído

Eduardo Matte, Fernando Hoppe, Nivaldo Medeiros, Marcelo Medeiros, Nelson 
Trentini, Karla Nunes | Professores do Curso de Especialização em Implantodontia




